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คํานํา
เหตุ ก ารณ ค วามเสี่ ย งด า นการทุ จริ ต เกิ ด แล ว จะมี ผ ลกระทบทางลบ ซึ่ ง
ปญหามาจาก สาเหตุตางๆ ที่คนหาตนตอที่แทจริงไดยาก ความเสี่ยงจึงจําเปนตองคิดลวงหนา
เสมอ การปองกันการ ทุจริต คือ การแกไขปญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเปนหนาที่ความรับผิดชอบ
ของผูบริหารองคกรปกครอง สวนทองถิ่น และเปนเจตจํานงของเทศบาลตําบลเจดียแมครัวที่รวม
ตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ และสามารถ ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการปองกันการทุจริตใน
ภาครัฐ
สํานักปลัดเทศบาลตําบลเจดียแมครัว ในฐานะผูรับผิดชอบในการปองกัน
และปราบปรามการ ทุจริตของเทศบาลตําบลเจดียแมครัว จึงไดทําการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตในเทศบาลตําบลเจดียแมครัว โดย คัดเลือกกระบวนงาน จํานวน 1 กระบวนงาน ตามกรอบ
การประเมิน ความเสี่ยงการทุจิตใน 3 ดาน คือ ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวของกับการพิจารณา
อนุมัติ อนุญาต ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของ การใชอํานาจและตําแหนงหนาที่ และ
ความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ รวมทั้งกําหนดมาตรการกิจกรรม แนวทางในการปองกันความ เสี่ยงของการดําเนินงานที่
อาจก อ ให เกิ ด การทุ จ ริต ในเทศบาลตํ าบลเจดี ย แ ม ค รัว และจั ด ทํ าแผนบริห ารความเสี่ ย ง ที่ มี
ประสิทธิภาพตอไป
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1
ความหมาย
ความเสี่ยงการทุจริต หมายถึง ความเสี่ยงของการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดการ
ทุจริตการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม หรือการรับสินบน
ขอบเขตประเมินความเสีย่ งการทุจริต
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต แบงออกเปน 3 ดาน ดังนี้
1) ดานความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหนวยงาน
ที่มีภารกิจใหบริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558)
2) ดานความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่
3) ดานความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหาร
จัดการทรัพยากรภาครัฐ
วิธีการวิเคราะหความเสี่ยง
เปนการวิเคราะหโดยเริ่มจากการระบุความเสี่ยงจากกระบวนงานตางๆ อธิบาย
รูป แบบพฤติ ก ารณ เหตุ ก ารณ ค วามเสี่ ย งต อ การทุ จ ริ ต การวิ เคราะห ร ะดั บ ความรุน แรงของ
ผลกระทบกับระดับความจําเปนของการเฝาระวัง และการกําหนดมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ใน
การปองกันความเสี่ยงของการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริตในเทศบาลตําบลเจดียแมครัวที่
มีประสิทธิภาพ
1. การระบุความเสี่ยง (Risk ldentification)
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ดาน
� 1. ดานความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
� 2. ดานความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนง
หนาที่
 3. ดานความเสี่ยงการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและ
บริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ชื่อกระบวนงาน/งาน การดําเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 2564

-2ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor)
โอกาส/ความเสี่ยงการ
ทุจริต

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต
Know Factor
(เคยเกิดขึ้นแลว)

Unknow Factor
(ยังไมเคยเกิดขึ้น)



เจาหนาที่มีการทุจริตการนํา
ทรัพยสินของหนวยงานไปใช
สวนตัว

2. การวิเคราะหสถานะความเสี่ยง
ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร มีรายละเอียด ดังนี้
สถานะสีเขียว: ความเสี่ยงระดับต่ํา
สถานะสีเหลือง: ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใชความรอบคอบระมัดระวังใน
ระหวางปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได
สถานะสี ส ม : ความเสี่ ย งระดั บ สู ง เป น กระบวนงานที่ มี ผู เกี่ ย วข อ งหลายคนหลายฝ า ย
ภายในองคกร มีหลายขั้นตอน จนยากตอการควบคุม
สถานะสีแดง: ความเสี่ยงระดับสูงมาก เปนกระบวนงานที่มีผูเกี่ยวของกับบุคคลภายนอก
คนที่ไมรูจักไมสามารถตรวจสอบไดชัดเจน ไมสามารถกํากับติดตามไดอยางใกลชิดหรืออยาง
สม่ําเสมอ
ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ ย ง (แยกตามรายสี ไ ฟจราจร)
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

เจาหน าที่ มีการทุจ ริตการนํา ทรัพย สิน ของหนวยงานไปใช
สวนตัว

เขียว

เหลือง

สม


แดง

-33. ระดับความเสี่ยง (Risk level matrix)
3.1 ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง
ระดับ 3 หมายถึง เปนขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงใน
การทุจริตสูง
ระดับ 2 หมายถึง เปนขั้นตอนหลักของกระบวนการ และมีความเสี่ยงใน
การทุจริตที่ไมสูงมาก
ระดับ 1 หมายถึง เปนขั้นตอนรองของกระบวนการ
3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ
ระดับ 3 หมายถึง มีผลกระทบตอผูใชบริการ/ผูมีสวนไดเสีย/หนวยงาน
กํากับดูแล/พันธมิตร/เครือขาย/ทางการเงิน ในระดับรุนแรง
ระดับ 2 หมายถึง มีผลกระทบตอผูใชบริการ/ผูมีสวนไดเสีย/หนวยงาน
กํากับดูแล/พันธมิตร/เครือขาย/ทางการเงิน ในระดับไมรุนแรง
ระดับ 1 หมายถึง มีผลกระทบตอกระบวนการภายใน/การเรียนรู/องคความรู
ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนขอมูลที่ตองเฝาระวัง 2 มิติ
โอกาส/ความเสี่ยงการ
ทุจริต
เจาหนาที่มีการทุจริตการ
นําทรัพยสินของ
หนวยงานไปใชสวนตัว

ระดับความจําเปนของ
การเฝาระวัง

ระดับความรุนแรง ของ
ผลกระทบ

2

3

คาความเสี่ยงรวม
จําเปน x รุนแรง

6

ตารางที่ 3.1 ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
เจาหนาที่มีการทุจริตการนํา
ทรัพยสินของหนวยงานไปใช
สวนตัว

กิจกรรมหรือขั้นตอนตอนหลัก กิจกรรมหรือขั้นตอนตอนรอง
MUST
SHOULD
3
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ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบ
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

1

เจาหนาที่มีการทุจริตการนําทรัพยสินของ
หนวยงานไปใชสวนตัว

2

3
×

4. การประเมินควบคุมความเสี่ยง
ระดับการควบคุมความเสีย่ งการทุจริต แบงเปน 3 ระดับ ดังนี้
ดี : จัดการไดทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไมกระทบถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน องคกรไมมี
ผลเสียทางการเงิน ไมมีรายจายเพิ่ม

พอใช : จัดการไดโดยสวนใหญ มีบางครั้งยังจัดการไมได กระทบถึงถึงผูใชบริการ/ผูรับมอบผลงาน
องคกร แตยอมรับได มีความเขาใจ

ออน : จัดการไมได หรือไดเพียงสวนนอย การจัดการเพิ่ม มีผลกระทบเกิดขึ้น ไมมีความเขาใจ
ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง
โอกาส/ความเสี่ยงการ
ทุจริต
เจาหนาที่มีการทุจริตการ
นําทรัพยสินของหนวยงาน
ไปใชสวนตัว

คูณภาพการ
คาประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
จัดการ
คาความเสี่ยง คาความเสี่ยง คาความเสี่ยง
ระดับต่ํา ระดับปานกลาง
ระดับสูง

พอใช

